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2017 – NOTPETYA  

O CIBERATAQUE

MAIS DEVASTADOR

DA HISTÓRIA

2



VÍTIMAS DO NOTPETYA
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UCRÂNIA

MAPA GEOPOLÍTICO

Linguagem oficial: ucraniano

Linguagem comum: russo

 1918 – Proclamação da independência

 1922 – Membro fundador da URSS

 1932-33 – Holodomor

 1941 – Nazis ocupam a Ucrânia

 1944 – Exército Vermelho Reconquista a Crimeia 

aos Nazis

 1944 – Deportação dos Tártaros da Crimeia

 1991 – Colapso da União Soviética

 2014 – Rússia anexa a Crimeia. Guerra em 

Donbass

Fonte: History Extra (BBC History Magazine and BBC History Revealed)
https://www.historyextra.com/period/general-history/russia-invade-ukraine-history-relationship-crimea-why-conflict-facts/ 4

https://www.historyextra.com/period/general-history/russia-invade-ukraine-history-relationship-crimea-why-conflict-facts/


2016: EUA - RÚSSIA

CONTEXTO GEOPOLÍTICO

 Diretor dos serviços secretos (Dan Coats) alerta para 

companha Russa de desinformação, com vista ao 

enfraquecimento e divisão dos EUA. Diretor do FBI informa que 

a campanha não é pontual, mas sim persistente e continuada.

 Um fornecedor de segurança do DMC (Democratas) adverte-os 

que encontraram hackers infiltrados na sua infraestrutura, 

possivelmente  há mais de um ano.

 Foram encontrados centenas de emails oficiais, alguns 

classificados como “Secret” ou “Top Secret”, na conta de email 

particular da então Secretária de Estado Hillary Clinton.

Fonte: The New York Times, JULY 13, 2018 – “How Russia Hacked the Democrats in 2016”
https://www.nytimes.com/interactive/2018/07/13/us/politics/how-russia-hacked-the-2016-presidential-election.html 5

https://www.nytimes.com/interactive/2018/07/13/us/politics/how-russia-hacked-the-2016-presidential-election.html


Fonte: Cybereason, NotPetya intrusion vectors and propagation
https://www.cybereason.com/blog/notpetya-intrusion-vectors-and-propagation

NOTPETYA – VETOR DE INTRUSÃO E PROPAGAÇÃO
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https://www.cybereason.com/blog/notpetya-intrusion-vectors-and-propagation
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https://haveibeenpwned.com
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https://haveibeenpwned.com/


RESULTADOS

Source: Have I Been Pwned?
https://haveibeenpwned.com
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https://haveibeenpwned.com/


QUAIS SÃO AS PASSWORDS MAIS UTILIZADAS?
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FALHA DE SEGURANÇA
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FALHA DE SEGURANÇA II
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FALHA DE SEGURANÇA III
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FALHA DE SEGURANÇA IV
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ETIMOLOGIA DE CIBER

 Elemento extraído da palavra “cibernética”

 Cibernética provém do grego κυβερνητικ (pelo inglês 

"cybernetics")

 O verbo que lhe dá origem refere-se à arte de dirigir um 

navio

 Exprime a ideia de ter um objetivo e de desenvolver ações 

para o atingir

 Faz referência ao “estudo das analogias entre os sistemas 

de controlo e comunicação dos seres vivos e os das 

máquinas”

Fonte: Ciberdúvidas da língua portuguesa

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/ciber/1268
16

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/ciber/1268


QUAL A ORIGEM DO TERMO CIBERESPAÇO?

 O termo “cibernética” estava associado a 

humanoides/robots

 1966 – Doctor Who: Cybermen

 1978 – The Hitchhiker's Guide to the Galaxy: Sirius 

Cybernetics 

 Ciberespaço surge pela primeira vez:

 1985 – Neoromancer, William Gibson

 Gibson achou que era simplesmente “a really hot name" 

para a arena 

Source: BBC News, The Vocabularist: How we use the word cyber (2016)

https://www.bbc.com/news/magazine-35765276
17

https://www.bbc.com/news/magazine-35765276


O USO DO PREFIXO «CYBER»

Fonte: BBC News, The Vocabularist: How we use the word cyber (March 15, 2016)

https://www.bbc.com/news/magazine-35765276

Security Cybersecurity

Space Cyberspace

Attack Cyberattack

Crime Cybercrime

Weapon Cyberweapon

Threat Cyberthreat

War Cyberwar

Bulling Cyberbullying

Punk Cyberpunk

* Cyber*

18

https://csrc.nist.gov/glossary


► CIBERESPAÇO ◄

UM NOVO DOMÍNIO 

DA GUERRA

• Terra

• Mar

• Ar

• Espaço

• Informação

clássicos

novo

Fonte: US Army Cyber Command, https://www.slideserve.com/ingo/10-december-2013

19

https://www.slideserve.com/ingo/10-december-2013


2001 – 11/SET: UMA NOVA ERA DA SEGURANÇA

 A origem da ameaça pode já não ser um país

 As fronteiras territoriais perderam o seu significado

 A utilização de aviões civis como ferramentas para 

o ataque terrorista mostrou que qualquer coisa, em 

qualquer momento, pode tornar-se numa arma

 Nada é impossível nem impensável.
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2007 – PRIMEIRO CIBERATAQUE CONTRA UM PAÍS (ESTÓNIA)

Fonte: BBC News, How a cyber attack transformed Estonia
https://www.bbc.com/news/39655415
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https://www.bbc.com/news/39655415


2010 –PRIMEIRA ARMA CIBERNÉTICA: STUXNET

Fonte: Brasil Académico – TED: Decifrando o Stuxnet, uma arma cibernética do século XXI
http://blog.brasilacademico.com/2011/11/ted-decifrando-o-stuxnet-uma-arma.html 22

http://blog.brasilacademico.com/2011/11/ted-decifrando-o-stuxnet-uma-arma.html


IOT – INTERNET OF THINGS
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2016 – MIRAI 
BOTNET

 No dia 21 de outubro de 2016, 
um grande ataque cibernético 
interrompeu o serviço de Internet 
na Europa e nos EUA:

 Vários serviços ficaram 
indisponíveis:

 Mine Netflix, Twitter, Spotify, Reddit, 
CNN, PayPal, Pinterest, Fox News, 
Guardian, New York Times, Wall 
Street Journal

Mirai, Japonês: 未来 = Futuro

Utiliza dispositivos IoT como gravadores e câmaras de vídeo, 

eletrodomésticos, routers inseguros. 24



FERRAMENTAS ACESSÍVEIS A TODOS – EXEMPLOS

 Dicionários de passwords

 https://github.com/danielmiessler/SecLists/tr

ee/master/Passwords/Default-Credentials

 Lista de utilizadores e passwords de routers

 https://setuprouter.com/router/huawei/passw

ords.htm

 Procurar dispositivos IoT

 https://www.shodan.io/

 Acesso a câmaras de vídeo

 https://ipvm.com/reports/hik-hack-map

 Quer mesmo dar a sua password de WiFi 

aos seus convidados?

 Uma vez na rede, podem aceder a toda a 

rede, ao router, etc.

 Porque não criar uma rede “guest” e usar 

um QRcode?

25

https://github.com/danielmiessler/SecLists/tree/master/Passwords/Default-Credentials
https://setuprouter.com/router/huawei/passwords.htm
https://www.shodan.io/
https://ipvm.com/reports/hik-hack-map


DADOS IOT NA JUSTIÇA

 A vítima foi encontrada na cozinha com uma faca 

na mão. Suicídio?

 O padrasto, declarou-se inocente, e disse que a 

visitou por 15 min para deixar uma pizza

 Evidências da pulseira de fitness:

 á hora da visita houve um pico no batimento cardíaco 

seguido de rápida desaceleração

Fonte: BBC News, “Fitbit data used to charge US man with murder”. Out/2018
https://www.bbc.com/news/technology-45745366

26

https://www.bbc.com/news/technology-45745366


DADOS IOT NA JUSTIÇA (II)

 Incêndio causa prejuízos de 400 000 USD

 É pedida indeminização à seguradora

 Cliente é acusado de fraude 

 Juiz permite a utilização dos dados do pacemaker

 Relatório dos médicos contradiz história do cliente 

durante o incêndio

Fonte: Butler County’s Jornal-News, “Judge: Pacemaker data can be used in Middletown arson trial”. 
https://www.journal-news.com/news/judge-pacemaker-data-can-used-middletown-arson-trial/Utxy63jyrwpT2Jmy9ltHQP
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https://www.journal-news.com/news/judge-pacemaker-data-can-used-middletown-arson-trial/Utxy63jyrwpT2Jmy9ltHQP


2016 – AS “FAKE NEWS”
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2017 – NOTPETYA: O CIBERATAQUE MAS DEVASTADOR ATÉ HOJE

Fontes:
Graham Cluley, https://grahamcluley.com/the-inside-story-of-the-maersk-notpetya-ransomware-attack/
FBI, https://www.fbi.gov/wanted/cyber/gru-hackers-destructive-malware-and-international-cyber-attacks 29

https://grahamcluley.com/the-inside-story-of-the-maersk-notpetya-ransomware-attack/
https://www.fbi.gov/wanted/cyber/gru-hackers-destructive-malware-and-international-cyber-attacks


2017 –EXEMPLO DA ASSIMETRIA DE MEIOS

Fonte: BBC News
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-40910087
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https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-40910087


2019 – PRIMEIRA RESPOSTA CINÉTICA A UM CIBERATAQUE 

Fonte: Forbes, May 6, 2019

https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-
destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first
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https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/05/06/israeli-military-strikes-and-destroys-hamas-cyber-hq-in-world-first


2021 – CIBERATAQUE A UM DOS MAIORES OLEODUTOS DOS EUA

Fonte: NY Times
https://www.nytimes.com/2021/05/08/us/politics/cyberattack-colonial-pipeline.html
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https://www.nytimes.com/2021/05/08/us/politics/cyberattack-colonial-pipeline.html


ASSOCIAÇÕES COM REDES TERRORISTAS

Fonte: ABC News, “Defector reveals secrets of North Korea's Office 39, raising cash for Kim Jong-un”
https://www.abc.net.au/news/2018-01-06/north-korea-defector-reveals-secrets-of-office-39/9302308 33

https://www.abc.net.au/news/2018-01-06/north-korea-defector-reveals-secrets-of-office-39/9302308


ESPIONAGEM INDUSTRIAL

Fonte: The Diplomat, Nov. 28, 2018, Uncovering Chinese Espionage in the US
https://thediplomat.com/2018/11/uncovering-chinese-espionage-in-the-us 34

https://thediplomat.com/2018/11/uncovering-chinese-espionage-in-the-us


CIBERESPIONAGEM AO ALCANCE DE TODOS

Exemplo:  Keyboard Keylogger - Functional Keyboard with Built-in 16 MB
https://www.amazon.co.uk/Keyboard-Keylogger-Functional-Built-16/dp/B07JPZYT4D 35

https://www.amazon.co.uk/Keyboard-Keylogger-Functional-Built-16/dp/B07JPZYT4D


ESTAS PESSOAS NÃO EXISTEM

Fonte: https://thispersondoesnotexist.com 36

https://thispersondoesnotexist.com/


BIOMETRIA VS SEGURANÇA

Fonte: https://www.theverge.com/2016/7/21/12247370/police-fingerprint-3D-printing-unlock-phone-murder

37

https://www.theverge.com/2016/7/21/12247370/police-fingerprint-3D-printing-unlock-phone-murder


A UTILIZAÇÃO DO ADN

Fonte: https://www.washingtonpost.com/news/true-crime/wp/2018/04/27/golden-state-killer-dna-website-gedmatch-
was-used-to-identify-joseph-deangelo-as-suspect-police-say 38

https://www.washingtonpost.com/news/true-crime/wp/2018/04/27/golden-state-killer-dna-website-gedmatch-was-used-to-identify-joseph-deangelo-as-suspect-police-say


FALTA DE PROFISSIONAIS DE CIBERSEGURANÇA

Fonte:  CNBC, A serious shortage of cybersecurity experts could cost companies hundreds of millions of dollars
https://www.cnbc.com/2019/03/06/cybersecurity-expert-shortage-may-cost-companies-hundreds-of-millions.html 39

https://www.cnbc.com/2019/03/06/cybersecurity-expert-shortage-may-cost-companies-hundreds-of-millions.html


FBI IC3’S INTERNET CRIME REPORT 2020

Fonte:  FBI IC3’s 2020 Internet Crime Report, March 178, 2021
https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2020_IC3Report.pdf 40

https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2020_IC3Report.pdf


O DIA HO DIA H
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
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APRENDER, MANTER-SE INFORMADO

 Consultar periódicamente fontes de informação de confiança:

 https://www.betterinternetforkids.eu

 https://www.internetsegura.pt

 Redes Sociais:

 https://www.facebook.com/internetsegura.pt

 https://twitter.com/cispt

 https://www.youtube.com/user/PTinternetsegura/

 Debater temas individualmente:

 Cyberbullying

 Publicação de informações privadas

 Golpes “jogo grátis?” (SCAMs)

 Legal vs illegal

 …
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https://www.betterinternetforkids.eu/
https://www.internetsegura.pt/
https://www.facebook.com/internetsegura.pt
https://twitter.com/cispt
https://www.youtube.com/user/PTinternetsegura/


A SEGURANÇA ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS

Fonte: ENISA  Information Security awareness material
https://www.enisa.europa.eu/media/multimedia/material 44

https://www.enisa.europa.eu/media/multimedia/material


EVITAR SER ALVO DE PHISHING

 Técnica em que o email é utilizado para levar as pessoas a 

premirem links ou a abrirem anexos.

 Estas ações levam à execução de código que normalmente 

contém malware.

 Quando o alvo são jovens, são usados:

 Concertos, eventos, artistas populares, …

 Pode ter outros formatos:

 Spear phishing (alvo definido)

 Vishing (por telefone)

 Smishing (por SMS)
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RECONHECER TÉCNICAS DE ENGENHARIA SOCIAL

 “Está, aqui fala da Microsoft Portugal. Esta chamada está a 
ser gravada e necessitamos da sua autorização para 
prosseguir.

 “Sim autorizo.” 👌

 “Obrigado, estamos a contactá-lo porque o Office365 detetou 
que o seu computador faz parte de uma rede de ransomware
e recomendamos que corra um software adequado à sua 
remoção antes que fique sem os dados.”

 “Mas como???” 😵💫

 “Bem, posso ajudá-lo excecionalmente, mas recomendamos 
que no futuro o faça por sim mesmo, uma vez há muitos 
bandidos na rede. Para onde envio o link?”

 “Agradeço imenso. O meu email é…” 🥴

46



NÃO PUBLICAR INFORMAÇÃO PRIVADA

“O que acontece em Las Vegas fica em

Las Vegas.”

O que é colocado na Internet fica

disponível para sempre.
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https://archive.org/web/

https://archive.org/web/


MANTER O SOFTWARE ATUALIZADO

 Não existe software sem erros

 Estão a ser descobertos permanentemente

 Podem representar vulnerabilidades

 As vulnerabilidades podem ser exploradas

 Atualizar frequentemente o software!

 Configurar as atualizações automáticas

 Microsoft Windows, aplicações de software,

 Telemóveis, televisões, viatura, …
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USAR ANTI-MALWARE

 Manter a ferramenta atualizada

 Novos mecanismos de defesa

 Ativar firewall (minimiza contactos de rede)

 Ativar a proteção do browser

 Por vezes o malware está mascarado:

 Jogos, etc.

 Algumas ferramentas úteis:

 Sophos: https://www.sophos.com/en-us/products/free-tools

 Avast Free (já foi responsável pela violação de dados dos utilizadores)

 Bitdefender: https://www.bitdefender.com/solutions/free.html

 Vodafone: https://securenet.vodafone.pt/

49

https://www.sophos.com/en-us/products/free-tools
https://www.bitdefender.com/solutions/free.html
https://securenet.vodafone.pt/


USAR FERRAMENTA DE GESTÃO DE SENHAS

 Utilizar um cofre de senhas

 Ex. Lastpass, Bitwarden, KeePass Password Safe, …

 Os cofres dos browsers são menos seguros

 Não repetir a mesma senha em diferentes sites/aplicações

 Usar senhas complexas, se possível geradas automaticamente

 Escolher uma senha mestre forte, e fácil de memorizar

 Mudar as senhas periódicamente

 Usar MFA (Multi-factor authentication)

 Ex: senha + SMS
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PROTEGER A REDE DOMÉSTICA (WI-FI)

 Usar protocolos seguros

 WPA3 ou WPA2

 Mudar a senha fornecida originalmente

 Escolher uma senha forte

 Guardar a senha no cofre de senhas

 Não partilhar a senha com os convidados

 Criar uma rede Wi-Fi para os convidados

 Só têm acesso à Internet

 Ideia: imprimir um QR-Code
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EVITAR CONFIGURAÇÕES MENOS SEGURAS (NÍVEL AVANÇADO)

 UPnP - Universal Plug and Play.

 UPnP vem muitas vezes ativo de 

origem

 Permite às aplicações criar 

acessos automaticamente

 Malware é uma aplicação e pode 

fazer o mesmo!

Fonte: How To Geek, Is UPnP a Security Risk?
https://www.howtogeek.com/122487/htg-explains-is-upnp-a-security-risk/
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https://www.howtogeek.com/122487/htg-explains-is-upnp-a-security-risk/


RECONHECER QUE NA INTERNET É DIFÍCIL ESTAR ANÓNIMO

 O modo privado dos browsers limita-se a 

inibir a utilização de cookies e cache local

 Os operadores de telecomunicações 

registam os acessos dos seus clientes

 Uso de VPN? Qual a razão para confiar?*

 Cada computador tem um fingerprint

 A utilização do Browser Tor esconde a 

origem da comunicação, mas não garante 

o anonimato

53

https://privacy.net/analyzer/https://whatismyipaddress.com/

* https://www.computerweekly.com/news/252466203/Top-VPNs-secretly-owned-by-Chinese-firms

https://privacy.net/analyzer/
https://whatismyipaddress.com/
https://www.computerweekly.com/news/252466203/Top-VPNs-secretly-owned-by-Chinese-firms


O CAMINHO É 

LONGO, MAS ESTÁ

AO ALCANCE DE 

TODOS
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